
महान गायक 





ए स अरॉन ि े णजे रॉक अंॅड रोल, ताल, ूज, कंटी
ुिझक या सग ा गो ीमंधून एक वेगळीच िदशा देणारा संगीताचा
बादशहा. त ण मुलांना आपलं वाटेल असं संगीत िनमाण करणारा

तो पिहलाच.



ए स ि े ८ जानेवारी
१९३५ रोजी ुपेलो, 
िमिसिसपीम े ज ाला
आला. ाचे पालक नॉन
आिण ॅिडस ि े दोन
खो ां ा छो ा घरात

रहात होते.

नॉन ि े िमळेल ते काम करायचा. िपकांची कापणी, 
दुधाचे टक वा न नेणं िकंवा लाकूड तोडणं. 

ॅिडसनं ा ात न पणा, दयाळूपणा असे
गुण जवले. ती िजथे जाईल ितथे ए सला
घेऊनजायची. नॉननं ाला लोकां ा
दादािगरीपासून वाचायला िशकवलं.

मला ा धमगु चं
ओरडणं, टा ा
वाजवणं, उ ेिजत
होणंआवडतं. हे घे तुझं पाच डॉलसचं

ब ीसआिण इथले खेळ

तुलाआपण
िगटार घेऊ. ती
गाताना उपयोगी
पडेल.

ए स १० वषाचा असताना
मु ा ापकांनी ाला िमिसिसपी-

अलाबामामध ा ज ेत नेलं होतं. ओ
शेप हे गाणं गाय ाब ल ितथे ए सला

दुसरा मांक िमळाला.

हे घे तुझं पाच डॉलसचं
ब ीसआिण इथले खेळ
तुला ी आहेत.

ए स रेिडओवर
कंटी ुिझकआिण

ूज ऐकायचा. 
ां ा गा ाची तो
बे ब न ल

करायचा. खरं तर तो
गाणं िशकला न ता. 
पण ाचा कान
संगीत ऐक ात
तरबेज होता.

ीज सर, मला
बाईक हवीआहे. 

सॉरी, ती फार महाग
आहे..



आधी ते एक बेड म ा
छो ा घरात रहात होते. 
नंतर ते जरा सा ा
व ीत ा दोन
बेड म ा घरात
रहायला गेले.

अरे, इथे काही
काम िमळत
नाही. मिफस, 
टेनेसीम े तरी
काम िमळेलअसं
वाटतंय.

नॉनला रंगांचे डबे भर ाचं काम एका तासाला ८३ सटस या
दरानं िमळालं. ॅिडस पडदे तयार करणार् ◌्या कारखा ात
कामाला जायची.

ए स ा शाळेत होता
ितथे १६०० िव ाथ होते. 
इ ुपेलोमध ा

एकूण लोकसं ेपे ा ती
सं ा जा होती. ितथे
ाला काही चांगले िम

िमळाले. ाला फूटबॉल
आिणखरेदी करणं
आवडायचं.

तो फूटबॉलम े
िन ातही होता.

ाला परत परत
गायला लोकांनी
भाग पाडलं. ३०
मुलांम े तो
सव ृ ठरला .

आवडायचं.
. इथली मुलं तुझे केसआिण भडक

कपडे यांची चे ा करतात, ए स मला ाची पवा नाही. मी
जरा ामुळे मोठा िदसतो
हे मह ाचं.

ए सला िम ां ा
मेळा ात गाणं गायला
आवडायचं.  मा िमक
शाळेत ा ा िश कांनी
ेहसंमेलनात गायला
सांिगतलं. िव ा ाना ाचं
गाणं खूपआवडलं.



शाळेत असताना
ए सकाही कामंही
करायचा. पण ा ा
अ ासात अडथळा येतो
असं पालकांना वाटत
होतं. आिथकचणचण
असली तरी ा ा
पालकांनी कायम ाला
हातखचाला पैसे पुरवले.

मला ही नोकरी
आवडते. मला इथे
रेिडओ वर संगीत
ऐकता येतं. 

शाळेतलं िश ण
संप ावर ए सला
टक डाय रची नोकरी
िमळाली. एका तासाचे
१.२५ डॉलस िमळायचे. 
रा ी तो इले िशयनचा

कोस करायचा. 

तू नशीबवानआहेस. तु ा लांब केसांवर जाऊ
नका, तो चांगला मुलगा आहे असं नोकरी
देणार् ◌्या सं थेनं सांिगतलं. इथली माणसं तुला
िचडवतात, कारण ांना तू आवडतोस. तुला
ांनी ाय पहायला त:च पाठवलं

होतं, ल ातआहे ना?

१९५३ साली ए स
ि ेनं मिफस रेकॉिडग
स सलाआप ा
आईसाठी एक रेकॉड
कर ाचे ४ डॉलस िदले. 
‘माय हॅपीनेस’ आिण
‘दॅटस ेन युअर हाटएक
िबिग ‘ही दोन गाणी तो
गायला.

ऐसा कुछ नही ं हैहं. 
ठीकआहे. मलाही
ते सगळे
आवडतात.

मॅडम, मला मा ा आईसाठी एक रेकॉड
करायचीआहे.



एकदा तो मुलगा
गायला लाग ावर
तू ऐकायला हवंस. 
सॅम, मी रेकॉड टेप
केली आहे.

होय. तो वेगळाआहे. 
पण ाला काम
िमळायला हवं.

ए स दुसरी रेकॉड
करायला परतआला.

सॅमनं ाची ओळख ॉटी मूर या िगटार
वादकाशी, िबल ॅक या बास वादकाशी
क न िदली. ा ितघांनी अनेक मिहने
एक सराव केला. ांना त: ा भ ाट
शैलीतलं संगीत िनमाण करायचं होतं.

हे तु ी काय
भयंकर केलंय

मला वाटतं, 
आ ाला वेगळं
काही तरी गवसलं
आहे.

सॅमनंआप ा ुपनं तयार केलेली
पिहली रेकॉड डेवे िफिल या रेिडओ
जॉकीला िदली. रेिडओचे ोते तीच

ए सनंआप ाआईविडलांसाठी
रेिडओलावला. आपलाआवाज

या गा ा ा रेकॉड ा माग ा बाजूला ‘ ू मून आॉफकटुकी’ हे ूज
कारातलं गाणं होतं. कंटी ुिझकआिण ूज या दोन कारां ा ूजनचा तो
पिहलाच योग होता. या काराला नंतर ‘रॉकािबली ‘हे नाव चिलत झालं.

जॉकीला िदली. रेिडओचे ोते तीच
रेकॉड वारंवार लाव ाचाआ ह
करायला लागले. 

मी ती रेकॉडओळीनं
चौदा ांदा लावली
आहे.

रेिडओलावला. आपलाआवाज
ऐक ाची भीती वाटून तो िच पट
पहायला िनघून गेला.

ए स, ॉटी आिण िबल यांची ती रेकॉड तुफान गाजली. दॅटसआॉल
राईट (ममा) या ूज कारात ा गा ानं कंटी हा कार देशभर पोचवला.



नॅश ले ा ॅंडओलेआॉ ीम े
गायला िमळावं हे ेक अमे रकन
गायकाचं असतं. ए सला
ा ा पिह ा रेकॉडनंतर ती संधी

िमळाली.. पण

मुला, तू परत टक
डाय ंग कर

ए स ते ा खूप िनराश झाला. 
कप ांनी भरलेली एक सूटकेस िवस न
तो ितथून बाहेर पडला.

आॉ ोबर १९५४ म े रेिडओवर दुसरं
बुिकंग झालं. ते लुईिझयाना हेराईड
बरोबर होतं. ते आधी ा गा ापे ाही
लोकि य झालं.

तो ेटआहे. 
आपण
ा ाबरोबर एका

वषाचा करार क .
ते ३५०० लोकं मावतील इतकं मोठं
सभागृह शिनवारी रा ी ए स ा
ती ेत भ न गेलेलं असायचं.

मी यासाठी टक
डाय ंग
सोडलं? 

हं.. तू आिण िबली
दोघांकडेही त: ा
मोटारगा ा नाहीत. 
मा ा बायकोनं याचे

ाची गा ाची शैलीआिण खूप गाजलेली
नृ शैली िदवसिदवस जा ीत जा लोकांना
मोह घालत होती.

सोडलं? 
मोटारगाडीत
झोप ासाठी?

मा ा बायकोनं याचे
ह े भरेपयत ही कार
िटकावी अशी इ ा
आहे.

ुप ू मून बॉईज या
नावानं ओळखला जात
होता. बॉब नील हा
मॅनेजर गावांत ा
शाळां ा सभागृहांम े
आठव ाला ३/४
काय मांचं बुिकंग
करायचा.

ए स
लोकि यते ा
िश ा चढत
होता. िबलबोड या
रेकॉडस ा
मािसकानं ाची
दखल घेतली.



कनल

१९५५ साली कनल टॉम पाकर हे एक ात म होतं. टॉम
पाकर ा मदतीिशवाय ए स ि े इतका बडा ार कधीच होऊ शकला
नसता.

टॉम पाकर १९१० साली ज ाला
आला.

धंदा कसा
चाललाय, टॉम?

फुलहाऊस.. 
म

चाललाय.

वया ा १७ ा वष तो तट्टू आिण

अनेक संगीतमेळा ांबरोबर िफरत ानं पडेल
ती कामं केली होती.

पहा.. िकती संुदर
कॅनरीजआहेत..

तो चांगला से मन होता पण ामािणक
न ता. एकदा ानं िचम ांना िपवळा रंग
देऊन ा कॅनरीज णून िवक ा हो ा. 
हॉट डॉ िन े क न बनपावात तो खुबीनं

एकदा, एडी अनॉ ला गाताना ास
ायला लागला. ते ा कनलनं ाचे

लाडके डा ंग िचक बाहेर काढले. 
िवजेचा वाह चालू असताना ानं फसवून
ा कोबं ांना हॉट ेटवर जायला भाग

पाडलं.

वया ा १७ ा वष तो तट्टू आिण
माकड हा काय म सादर करायचा.

हॉट डॉ िन े क न बनपावात तो खुबीनं
बसवायचाआिण फूट लॉंग हॉट डॉ
णून िवकायचा.

तो संगीतमेळावे, सकसअशा िठकाणी एजंट णून काम करायचा. नंतर तो कंटी
गायक एडी अनॉ आिण हंॅक शो यांचा मॅनेजर झाला. गायक, वादकआिण
कॉमेिडय यां ाबरोबरचे काय म तोआयोिजत करायचा.

ओके.. हॉट ेट
ग लावून सु कर. 

कनल पाकरकडे लाई ॉक
ए झिबट णून कायम िजवंत
कोबं ा असायचा. ामुळे ाला
ा ा काय मासाठी कर भरावा

लागायचा नाही.



१९६५ ा अखेरीस ए स, ा ा रेकॉडसआिण ाचे काय म यातून
आठव ाला २००० डॉलस िमळवत होता. ानं गुलाबी रंगाची कॅिडलॅक गाडी
घेतली आिण मिफसम े आप ाआईविडलांसाठी ४०००० डॉलसचं घर घेतलं. 

तो मुलगा मलाआवडतो.. 
मी ाची बुिकं
िमळवायला मदत करेन.

हंॅक ो जांबोरी या काय मा ा
दर ान कनल पाकर ए सला
भेटले. हंॅक ो हा लोकि य कंटी
गायक होता. ाचे काय म
कनल ठरवायचा.

मी तुम ा
मुलाला मदत
क शकेन.

ए चा खाजगी
मॅनेजर हो ासाठी
कनलनं नॉन
आिण ॅिडस ि े
यां ाशी मै ी केली.

१९५५ ा
नो बरम े
ए सचा मॅनेजर
बॉब नील यानं कनल
पाकरनं नवीन मॅनेजर
ावं हे मंजूर केलं.

१९५६ हे ए सचं वष ठरलं. कनल ा मागदशनाखाली ाची
लोकि यता कळसाला पोचली. तो टी ीवरही झळकला.

तू कॅमेर् ◌्यासमोर
येशील असं बघत
जा..

एड सुिल न
शोसाठी
ाला ५०००

डॉलस
िमळाले. 
ते ा तो
टी ीवरचा
गाजलेला शो
होता. 

जा..

तो िम न बल या
गायकाबरोबर दोनदा झळकला
आिण ा काय मांचे ाला
ेकी ५००० डॉलस िमळाले.

ाला डॉस दस ेज शो मधून
१२५० डॉलस िमळाले. टी ी ा
े कांनी ए ससारखं चैत कधीच
अनुभवलं न तं.

वसंतऋतूम े तो ी अॅलन शोम े
झळकला. ाचे ाला ७५०० डॉलस
िमळाले. पण ितथे ानं ट ेडो घालून
शांत उभं रा न गाणं गायलं. े कांना ते
अिजबातआवडलं नाही.

पण ए स ा जलद हालचाली ं ा
भिडमारानं कॅमेर् ◌्यासमोर ाचा
फ कमरे ा वरचा भागच िदसला.



कनलनंआरसीए रेकॉडबरोबर करार केला. सॅम िफिल चा
ां ाबरोबरचा करार ३५००० डॉलसचा होता. ए सला बोनस णून

५००० डॉलस िमळाले.

हाट ेक हॉटेल या गा ापासून ए स ा रेकॉडस धडाकेबाजपणे येत
गे ा. ा सग ा पिह ा मांकावर गाजत हो ा. 

पॉप ुिझक ानंतर इतकं लोकि य कधीच झालं नाही. १९५० ा
दशकात ए स ा नावावर िजत ा गो रेकॉडस हो ा
ितत ा इतर गायकां ा संपूण क रअरम े िमळून सु दा न ा.



कनल पाकरनं २०एथ से ुरी फॉ बरोबर ए स ा तीन
िच पटांसाठी ४,५०,००० डॉलसचा करार केला.

ल मी टडर हा ातला
ए सचा पिहला
िच पट. ा ावर
समी कांनी िच ार
टीका केली. पण
हॉिलवूडम े तो गाजला. 
िच पट िनिमतीचा खच
िच पट दिशत झा ावर
अव ा तीन िदवसात
वसूल झाला.

ाचे पुढचे दोन िच पटदेखील खूप गाजले. ाचे
चाहते रोज हजारों ा सं ेनं वाढत होते.



ल मी टडर या िच पटाचं शूिटंग
संप ावर कनलनं ए ससाठी
िनरिनरा ा देशांचा दौरा आयोिजत
केला. एका काय माचे २५००० डॉलस
या दरानं ए सचे मोठमो ा
शहरांम े काय म ठरले. १९५७ साली
तो िच पटाचं शूिटंगआिण कंटी
ुिझक ा काय मांचे दौरे करत होता.
अजूनही ेक काय माआधी ाला
परफॉम अंॅ झायटी जाणवायची.

पण गायला
सु वात के ावर
लगेच तो ेजवर
चाह ांसाठी तो
एक जादुई दुिनया
उभी करायचा.

ए स
न आिण
माशीलहोता.

काय माचा
चेक ुपेलो ा
काय माला

कनलफ संगीतजलशा ा िठकाणी ाचे फोटो िवकत न ता तर ानं
ए स ि े ही इंड ी चालू केली. िवकले ा ेक व ूमुळे ए सलाआिण

कनलला जा पैसे िमळत होते. टी शटस, जॅकेस, ेसलेटस, टेडी बेअस, 
िलप क, िच ं काढायची पु कं, पो स.. 

िजथे जाईल ितथे ा ा नावानं
आरो ा ठोकणारी गद
असायची. िवशेषत: टीनएजस
मुलीचंी सं ा जा होती.

माशीलहोता. काय माला
देतो आहे.

ओ शेपम े दुसरं ब ीस िमळव ावर
आिण िमिसिसपी अलाबामा फेअर / 
डेअरी शोज म े झळक ावर दहा
वषानी ए स ितथे परतला.

लेडीज अंॅड जंटलमेन, संधीचा
लाभ ा. ए सबरोबर
फोटो चे ५० सटस..



१९५६ साली ए सनं १० िमिलयन डॉलस कमावले. १९५७ ही ा ासाठी
मह ाचं वष ठरलं.

१९५७ साली ानं मिफसजवळ १३ एकरांची ेसलंॅड ही इ ेट िवकत घेतली. 
ात २३ खो ा हो ा. िमंग पूलबरोबर एकफन म होती. पूल टेबल, सोडा

फाऊंटन, िच पट पहा ासाठी ोजे रआिण दोन टी ी संच होते. तो कपडे, 
दािगने, िलंकन / कॅिडलॅक / रो रॉईसअसा गा ा, ट आिण मोटारसायक
घेत होता.

तू चचमधलं संगीत खूप ए सचंआप ा

अॅ ुझमट पाक, रोलर े िटंग रंक िकंवा िच पट िथएटर तं पणे संपूण बुक
के ाखेरीज ए सला ितथे जाणं श च न तं. मगअसं बुिकंग क न तोआिण
ाचा ुप काही िम ांना बोलावून एंजॉय करायचे.

तू चचमधलं संगीत खूप
छान गातोस. मला ते
खूपआवडतं.

ए सचंआप ा
आईविडलांवर ेम होतं. ते
ेसलंॅडवर ा ाबरोबर
रहायचे. ाची आजी, एक
काकू, दोनकाकाआिण
मिफस मािफया हा
िम प रवार सगळेच
ा ासोबत रहात होते.

सावजिनक िठकाणी
ा ाभोवती

टीनएजस मुलीचंा
घोळका कायम
असायचा. ाचे
जवळचे िम आिण
काही बॉडीगाडस
सोबतअसायचे.

तु ाला ते मिफस
मािफया का णतात?

कोण ातरी वतमानप ानं
आ ाला ते नाव िदलं. ते
आ ाला िचकटलं. आ ी
ए सकडे नोकरीवर
आहोत. ाची िबलं, कपडे, 
वासदौरे आ ी सांभाळतो. 
फॅ ची ाचा छळक नये
याचीही आ ी काळजी घेतो.



सेना
२४ माच १९५८ रोजी सकाळी ६.३५ वाजता ए स, ाचे पालक
आिणकाही िम मिफस ाआॉिफसम े गेले. ए स ि े
ल रात भरती झाला.

ए स ल रात
असला तरी ाचा
कोणाला िवसर
पडणं श न तं. 
ाचा िकंग

ि आॉल हा िच पट
लवकरच दिशत
होणार होता.

कनलआिण प कार, 
िच पटाची जािहरात
करणारे आकाशात
सोडलेले फुगे असा
जामािनमा हजर होता.

अकानसार, फोट शॅफीला जाणारी
बस एका रे ॉरंटम े थांबली. 

हे केस ा ा चाह ांना िवकून िकती
पैसे िमळतील तुला ठाऊकआहे?

फोट शॅफी या िठकाणी प कारांना
आणायला कनल पाकरला परवानगी
िमळाली होती.

बस एका रे ॉरंटम े थांबली. 
शेकडो चाहते ितथे घुसलेआिण
ांनी पार ए सचे कपडे फाडले.

मी ाला
खायला घातलं

मी थम
पकडलं.

पैसे िमळतील तुला ठाऊकआहे?

आज केसआहेत. 
काल न ते



ए स टे ास, फोड ड या िठकाणी
यु दाचे धडे ायला गेला.

आठव ाला ाला २०००
प ं यायची. पण ाय ेट
ि ी हा सैिनक बनला
होता.

ितथ ा ले नंटनं वाताहरांना आता
पो वर जाऊन ए सला भेटता
येणार नाही असं ठामपणे सांिगतलं.

माच.. माच.  
माच

वीकएंडला मा चाह ांना ानं
चकवलं. ा ाबरोबरचे सैिनक ाची
म री करायचे ते ा ाला हसू यायचं.

सै ात कळलं का? ए स
ि े अिभनयक तो मिफसम े

ए ससाठी ती केवळआई
न ती. ाची िजवाभावाची
मै ीणही होती.

सै ात
असेपयत
सावजिनक
िठकाणं ानं
टाळली. 

ि े अिभनयक
शकतो. ूयॉक
टाई म े बातमी होती.

तो मिफसम े
सु ीवर असताना
िकंग ि आॉल
दिशत झाला. 
समी कांना तो
आवडला.

आॉग म े
ए स ाआयु ात
ध ादायक घटना
घडली. ाची ेमळ
आई ित ा वया ा
४६ ा वष च मरण
पावली.



१९५८ ा स बर मिह ा ा अखेरीस ल रानं ए ला
जमनीला पाठवलं. तो ॅ कफटजवळ ाईडबगला गेला.

रॉक अंॅड रोल कार
जमनीत ते ा गाजत
होता.

जमनीत शेकडो टीनएजस
चाह ांना ए सपासून दूर
रोखावं लागलं.

मिह ाला ८०० डॉलस भाडं
आहे. दु ी लागली तर तू
करायचीस.

वतमानप ांम े ि े ा ासादतु
घराब ल कायम छापून येत होतं. पण
ए स मा सै ात काम करत
असताना एका सा ा घरात विडल
आिणआजीबरोबर रहात होता.

ए सआिण ाचे वडील नॉन दोघांचीही आपाप ा भावी प ीबंरोबर जमनीत
भेट झाली. ि ला ुिलयूआिण डावाडा ॅनली. एका हवाईदळा ा क ानाची
मुलगी असलेली ि ला ए सला भेटली ते ा फ १४ वषाची होती.

रोखावं लागलं. आिणआजीबरोबर रहात होता.
तुला नकाशे वाचून, 
रेखाटनं काढावी
लागतील. श ू कुठे लपला
आहे ते शोधावं लागेल.

ए स सैिनक णून इतरां ा
आदराला पा ठरला. सहकारी ाला
चाह ांपासून वाचवायचे.

इ जमनीम े जमन
लोकांनी एक टोळी पकडली
ा टोळीचं नाव ए स

ि े हाऊंड डॉ असं
आहे.

ए स इतर सैिनकांपे ा वेगळा
होता. ाला आठव ाला १००००
प ं यायची. ातली बरीचशी
कनलकडे रवाना ायची.



साजट ए स ि े स ानानं माच १९६० म े सै ातून िनवृ झाला. 
जमनीतून ू जस ला जाणार् ◌्या िवमानात तो बसला. ू जस ला तो
सकाळी ६.३५ ला पोचला ते ा वादळी बफवृ ी होत असतानाही ितथे
ाचे िम , कनलआिण शेकडो चाहते उप थत होते.

तुला कत द तेब ल
अॅिच मटचं सिटिफकेट
िमळालंय असं कळलं.

ॅं क िसना ाची
मुलगी नॅ ी िहनं
ए सला
आप ा
विडलांनी
पाठवलेले शटस
भेट िदले.

ए स सै ात असताना अनेकांनी ाची ाईल अंिगकारली. 

ए सनं १९५८ साली
दोन िमिलयन डॉलस
कमावलेआिण १९५९
म े तर ाहीपे ा ाचं
उ जा होतं.

एका टी ी काय मात िफल िस स
यानं यु आर निथंग बट अ रॅकूनआिण
ाऊनकॉंबॅट बूटस ही गाणी सादर
केली.

"रॉक अंॅड रोल गायक बड याचा बाय
बाय बड हा काय म ॉडवेवर दोन वष
सादर होत होता.

ए सचं नाव
जनमानसासमोर
सतत राहील याची
कनलनं पुरेपूर
काळजी घेतली
होती. 



व नखालीआिणखालून वर

सै ातून परतआ ावर ए सची कारकीद बहरली पण ात काही बदल झाले
होते. आता ग झालेला तो रॉक ुिझकपे ा रोमंॅिटक गाणी जा गात होता.

मिफसपासून तो
जाईल ितथे
चाह ां ा रांगा
लागाय ा. 

ेसलंॅड

आप ासमोर दोन िप ांचे
महान गायकआहेत.. हाच
ऐितहािसक णआहे.

१९६९ सालापयत
ाचा तो शेवटचा

काय म ठरला. 
दर ान ानं
ूज, ेिमंग
ार, ू हवाई

असे लोकि य
िच पट केले.

ए सकाही िदवस ेसलंॅड म े
रहात होता. नंतर तो मायामी
बीचवर टेननं गेला. ितथे तो ॅं क
िसना ाबरोबर एक िवशेष टी ी
काय म करणार होता.

िसना ा ेशल ा काय मात ६
िमिनटं उप थत रहा ाचे
ए सला १,२५,००० डॉलस िमळाले
.

१९६१ साली ए सनं
मिफसम े दोन
आिण हवाईम े एक
असेकाय म केले. 
िजमी ुअटआिण
िमिन पल
ा ाबरोबर होते. 

पण २५००० े क
केवळ ए ससाठी
आले होते.



१९६२ ते१९६९ पयत
ए सची कोणतीच
गाणी पिह ा
मांकावर न ती.

.

िच पटांमधून पैसे िमळत
होते ते कनल ा ल ात
आलं. पण ए सचं
गा ाचं आिण अिभनयाचं
कौश ितथे वापरलं जात
न तं.

िकिसंग किझ हा िच पट पैसे वाचव ासाठी १७ िदवसात तयार झाला. 
की मू ीज कारातले हे िच पट सदोष असायचे.

सावजिनक िठकाणी आप ाभोवती गद जमते हे ठाऊकअसलेला ए स

ा ावरआमचं
मो ा भावासारखं ेम
आहे. तो आम ावर
कधीकधी रागावला तरी
आनंदात असावा
यासाठी आ ी
धडपडतो. ाला कधी
कधी िनराश वाटतं, पण
आ ी ते समजून घेतो.

सावजिनक िठकाणी आप ाभोवती गद जमते हे ठाऊकअसलेला ए स
सतत मिफस मािफया घेऊनच िहंडायचा. ते ाचे लहानपणापासूनचे दो
होते. काही सै ात ा काळातही िम झाले होते.

ए सकडेकामाला
त ण िकती आहेत?

कधी सात तर
कधी १२ सु दा

ते फूटबॉल खेळत, पोहायला जात, 
मोटारसायकलवर यथे मंती करत. तो
न , उदार होता आिण धमाल करायचा असं
ाचे िम सांगतात.

तु ाला
ए सब ल न ी
काय वाटतं?



१९६० साली
ि ला ुिलयू
जमनी न ए स, 
ाचे वडील नॉन

आिण साव आई
डी यां ाबरोबर
ि समस साजरा
करायला आली. 

माग ावष सै ात होतास ापे ा
आ ाचा हा ि समस खरंच चांगला
आहे. डॅडनी तु ाशी ल केलेलं
मला खूप आवडलंय बरं का, डी.

ि ला ा विडलां ा सांग ानुसार ती
ेसलंॅडवर नॉन, डी, ए सची आजी
आिणकाकू यां ाबरोबर रहायला लागली.

तु ासमोर, खरा हॉिलवूड
बॉय उभाआहे.

हा! हा!

अनेक वष वतमानप ांमधलं आिण िच पटिवषयक मािसकांमधलं
गॉिसप ए सचं नाव कोण ा ना कोण ा ार अिभने ीशी जोडत
असायचे.

ितचं शाळेतलं िश ण १९६३ साली
संप ावर ती मॉडेिलंग िशकायला
गेली.

ए सचा सगळा वेळ हॉिलवूड
िच पटांम े काम कर ात गेला.



पण, १ मे १९६७ रोजी
ए स ि ेनं लास
ेगासम े ि ला
ुिलयूसोबत ल

केलं.

िववाहसमारंभ अगदी
घरगुती, घरात ा
लोकां ा सा ीनं
झाला. पणकनलनं
ेससाठी रसे शन
मा जंगी केलं.

ए सआिण
ि ला मिफस
मिफयाला सोबत न
घेता ेसलंॅडजवळ ा

हे सोडून हॉिलवूडम े
जाऊनकाम करणं
िजवावरआलंय.

पण ए स वैवािहकआयु ात यश ी ठरला नाही. १९७२ म े ि ला मुलीला घेऊन
ाला सोडून गेली. मिफस मािफया ा ा आयु ात परतला.

मिफयाला सोबत न
घेता ेसलंॅडजवळ ा
१६३ एकरां ा
फामहाऊसवर घालवत
होते.

िजवावरआलंय.

ांची मुलगी, िलसा
मारी १ फे ुवारी १९६८
रोजी ज ली. ए स
कधीच इतकाआनंदी
न ता.

जगभरातून ाला
ते ा फोन येत होते.

चाह ांना दूर ठेवायला
गाडस सदोिदत काम
करत होते.



ए सनं १९६२ ते १९६९ पयत जाहीर काय म केले नाहीत. ाचे
अनेक चाहते आता त ण गायकांकडे वळले होते – बॉब िडलन, 
बीट , रोिलंग ोन, जेफरसन एअर ेन. इ

मला अजून ए स
आवडतो.

मी बीट चा
फॅनआहे.

िकती भ ाट
आहे हे

मला ा ा िच पटांचा
कंटाळाआलाय. सगळे
एकसारखेच असतात. 

िडसबर १९६९
म े ए सनं
टी ीवर एक
खासकाय म

एनबीसी या चॅनेलवरचा तो
काय म चंड गाजला. 

ानंतर ए स लास ेगासम े िहवा ात एक मिहनाआिण उ ा ात
एक मिहना असा जायचा. ेक मिह ासाठी ाला १ िमिलयन डॉलस
िमळत होते. ह्यू नम ेही तो एका काय माचे १ िमिलयन डॉलस ायचा.

खासकाय म
सादर केला.

इफआय कॅन डीम हे गाणं तर
भराभर लोकि य होईल यात
शंकाच नाही.

१९६९ ा जुलैम े
ए स लास
ेगास ा इंटरनॅशनल

हॉटेलम े पोचला. 
जगभरातले ाचे
चाहते ितथे जमले होते. 
तो परत एकदा टॉपवर
होता.

मी इं ंड न
आलोय. मी ा न

दूरव न, 
आॉ ेिलया
नआलोय.



१९७० म े लास ेगास, ह्यू न अॅ ोडोमआिण मॅिडसन े अर गाडन
या िठकाणी ाचे काय म यश ी झाले खरे, पण ा ा सम ा सु
झा ा.

ि लाला ानं भरपूर
पैसे िदले.

१९७३ साली ए सआिण ि ला
यांचा घट ोट झाला.

ाचे पांढरे केस
आता तो कलप लावून
काळे करत होता.

ाला वजना ाही सम ा हो ा. तो
ल होत चालला होता. आपले फोटो
काढायलाही तो अनेकदा नकार देत
असे.

ए स थकला होता. 
ाला काय म सादर

करायला आवडत होतं. 
आता ते एक अवघड

ाला कृती ा अनेक त ारी
हो ा. तो धू पान िकंवा म पान
करत न ता.  पणखा ावर
ाचं िनयं ण न तं.

१६आॉग १९७७ रोजी ए स ि े दयिवकारा ा
झट ानं मरण पावला. ते ा तो ४२ वषाचा होता.

आता ते एक अवघड
काम होऊन बसलं होतं.

ाचं िनयं ण न तं.



िस

काहीतरी चुकतंय. 
दरवेळी मी नवीन
काहीतरी के ानंतर
ए स मला फुलांची
िगटार पाठवायचा. 
यावेळेला ती आली नाही.

अॅन मागारेटनं
ए ससोबत एक िच पट
काढला होता. ा ा
मृ ूब ल ऐक ानंतर
लास ेगासमध ा
काय मात ती ा ाब ल
भरभ न बोलली.

आजआपण एक
चांगला िम
गमावलाआहे.

िसना ानं आपली
एक मैिफल
ए सला अपण
केली. ेजवर ा
सव कलाकारांनी
ाला दांजली

वािहली.

ेसलंॅडम े लाखो चाहते ाला शेवटचा िनरोप ायला जमले होते. देशानं
ा ा मृ ूचा शोक केला.

मिफसनं ज अ ावर उतरवला. 
टेिलफोन यं णेला न झेप ाइतके
जगभरातून फोन कॉ आले.

काटर या रा ा ांनी ए सला
देशा ा चैत ाचं आिण बंडखोरीचं
तीक असं संबोधलं. ा ा नमिवनोदी
भावाचं कौतुक केलं.



ए स राजा होता. इतर अनेक सु िस द ी ं माणेच
ा ाब ल बरंच गॉिसिपंग झालं.

वतमानप ांमध ा ा ाब ल ा बात ा स ावरआधा रत
न ा असंही काहीवेळा घडलं.

ा ा शवा ा मेिडकल
तपासणीत ड वापर ाची
ल णं सापडली नाहीत.

ाची िजंजर
ए नबरोबर एंगेजमट
झाली होती. तो आनंदात
होता.

िम , कुटंुिबय, सेवाभावी सं थांना तो
सढळ हातानं मदत करायचा.

मृ ूसमयी, ए स ा रेकॉडस लोकि य हो ा. ा ा ठरले ा
दौर् ◌्याची ितिकटंआधीच बुक झालेली होती.

तो आनंदात होता. ाला
चांग ा व ू िवशेषत: 
मोटारगा ा आवडाय ा. 



ए सनं ३३ िच पटांम े काम केलं. ा ा ४५
रेकॉडसची ेकी १ िमिलयनपे ा जा िव ी झालेली
होती. मजुराचा मुलगा असलेला ए स करोडो डॉलसची
संप ी मागे ठेवून गेला.

अमे रकन पॉप संगीताची िदशाच ानं बदलली. ए स
ि े हा िन:संशयपणे अमे रकन लीजंड होता.

समा


